KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 123/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 10.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Procedurë e hapur” me Nr. REF-66977-02-08-2017, me
objekt: “Shërbimi i Sigurimit dhe Ruajtjes me 9 (nëntë) roje
private për Drssh Tiranë, Alssh Tiranë dhe Kavajë”. Sistem
alarmi (elektrosinjalizues) për Alssh-të Kamëz, Kombinat,
“Shkolla e Bashkuar”, Vorë dhe Rrogozhinë”, me fond limit
4.288.666 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar nё
datёn 06.03.2017 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale
e Sigurimeve Shoqërore, Tiranë.”

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Lidhja e Prizrenit”, L.8, P.10/1
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Tiranë
Rr. “Muhamet Gjollesha”, Blloku “Partizani”, Pall. 62/1
Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën
e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 1.02.2017 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” me Nr. REF-66977-02-08-2017, me objekt: “Shërbimi i Sigurimit dhe Ruajtjes me 9
(nëntë) roje private për Drssh Tiranë, Alssh Tiranë dhe Kavajë”. Sistem alarmi
(elektrosinjalizues) për Alssh-të Kamëz, Kombinat, “Shkolla e Bashkuar”, Vorë dhe
Rrogozhinë”, me fond limit 4.288.666 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn
06.03.2017 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Tiranë.
II.2. Në datën 14.02.2017 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë ngrihen pretendime lidhur me hartimin e
dokumentave të tenderit të mësipërm.
II.3. Në datën 16.02.2017, nëpërmjet shkresës nr. 1477/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje ankimuesit, duke e pranuar pjesёrisht ankesёn.
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II.4. Në datën 21.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar kritertet të cilat nuk u pranuan nga
autoriteti kontraktor. Konkretisht pretendohet si vijon:
1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit, autoriteti kontraktor ka kërkuar:
“Vertetim nga administrata tatimore, per numrin e te siguruarve per periudhen: janar
2016-janar 2017, për jo me pak se se 12 (dymbëdhjetë) punonjës shërbimi, e shoqeruar
me listepagesat (E-SIG 025/a) te vertetuara nga organet tatimore, ku te jene perfshire
dhe punonjesit e çertifikuar konform Ligjit Nr.8770 date 19.04.2001 (i ndryshuar) per te
gjithe periudhen e kerkuar nga ana jone. Ne listepagesat e punonjesve (E-SIG 025/a) te
jene te deklaruara paga mujore dhe shtesat mbi page, sipas akteve ligjore e nenligjore
ne fuqi.”
[…] Formularët e pagave (listpagesat) janë të strukturuara nga administrata tatimore dhe
janë këto instancatë cilat janë kompetente për kontrollin dhe monitorimin e pagavedhe
formularëve të pagesve […].
Kërkojmë kriterit si vijon:
“Vertetim nga administrata tatimore, per numrin e te siguruarve per periudhen: janar
2016-janar 2017, për jo me pak se se 12 (dymbëdhjetë) punonjës shërbimi, e shoqeruar
me listepagesat (E-SIG 025/a) te vertetuara nga organet tatimore, ku te jene perfshire
dhe punonjesit e çertifikuar konform Ligjit Nr.8770 date 19.04.2001 (i ndryshuar) per te
gjithe periudhen e kerkuar nga ana jone.”
II.5. Në datën 27.02.2017 është protokolluar në Komisonin e Prokurimit Publik me nr. 261/2
prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 1907/1 prot., datë 24.02.2017 me objekt: “Kthim
përgjigje”, bashkëngjitur dokumentacioni mbi trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se:“Në kriteret e vecanta të kualifikimit, autoriteti
kontraktor ka kërkuar:“Vertetim nga administrata tatimore, per numrin e te siguruarve per
periudhen: janar 2016-janar 2017, për jo me pak se se 12 (dymbëdhjetë) punonjës shërbimi,
e shoqeruar me listepagesat (E-SIG 025/a) te vertetuara nga organet tatimore, ku te jene
perfshire dhe punonjesit e çertifikuar konform Ligjit Nr.8770 date 19.04.2001 (i ndryshuar)
per te gjithe periudhen e kerkuar nga ana jone. Ne listepagesat e punonjesve (E-SIG 025/a)
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te jene te deklaruara paga mujore dhe shtesat mbi page, sipas akteve ligjore e nenligjore ne
fuqi.”
[…] Formularët e pagave (listpagesat) janë të strukturuara nga administrata tatimore dhe
janë këto instancatë cilat janë kompetente për kontrollin dhe monitorimin e pagavedhe
formularëve të pagesve […].
Kërkojmë kriterit si vijon:
“Vertetim nga administrata tatimore, per numrin e te siguruarve per periudhen: janar
2016-janar 2017, për jo me pak se se 12 (dymbëdhjetë) punonjës shërbimi, e shoqeruar
me listepagesat (E-SIG 025/a) te vertetuara nga organet tatimore, ku te jene perfshire
dhe punonjesit e çertifikuar konform Ligjit Nr.8770 date 19.04.2001 (i ndryshuar) per te
gjithe periudhen e kerkuar nga ana jone , Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 8, nga
ana e autoritetit kontraktor është kërkuar paraqitja e dokumentacionit si vijon:
“Vertetim nga administrata tatimore, per numrin e te siguruarve per periudhen: janar
2016-janar 2017, për jo me pak se se 12 (dymbëdhjetë) punonjës shërbimi, e shoqeruar me
listepagesat (E-SIG 025/a) te vertetuara nga organet tatimore, ku te jene perfshire dhe
punonjesit e çertifikuar konform Ligjit Nr.8770 date 19.04.2001 (i ndryshuar) per te gjithe
periudhen e kerkuar nga ana jone. Ne listepagesat e punonjesve (E-SIG 025/a) te jene te
deklaruara paga mujore dhe shtesat mbi page, sipas akteve ligjore e nenligjore ne fuqi.”
III.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;””
III.4. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5
përcaktohet se “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor
kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre
dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen
në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
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III.5. Në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të
Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, përcaktohet se:
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të
përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për
përmbushjen e këtyre kritereve.”
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të
paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit
me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të
provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet teknike, personelin e nevojshëm, në
përputhje me volumin e përcaktuar në dokumetat e tenderit.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se synimi parësor i autoritetit kontraktor është
vërtetimi se shoqëria disponon numrin minimal të punonjësve të kërkuar ( mesataren) për
periudhën e kërkuar, ndërkohë kërkesa e autoritetit kontraktor për dorëzimin e listëpagesave
në të cilën të jenë pasqyruar pagat mujore dhe shtesat mbi pagë, është një kërkesë e cila nuk
është në përputhje me volumin dhe natyrën e kontratës si edhe nuk i shërben qëllimit të
autoritetit kontraktor në kuptim të ligjit për prokurimin publik.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-66977-02-08-2017, me
objekt: “Shërbimi i Sigurimit dhe Ruajtjes me 9 (nëntë) roje private për Drssh
Tiranë, Alssh Tiranë dhe Kavajë”. Sistem alarmi (elektrosinjalizues) për Alssh-të
Kamëz, Kombinat, “Shkolla e Bashkuar”, Vorë dhe Rrogozhinë”, me fond limit
4.288.666 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 06.03.2017 nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
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3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të verë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Toni Security” sh.p.k .
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 261 Protokolli,
Datë 21.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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